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Geachte heer Steggink, 

 

Ondanks uw ferme toezeggingen in april j.l. omtrent het ter hand nemen van onze klachten, 

zoals verwoord in ons schrijven van 27 maart j.l. en het oplossen daarvan vóór 1 juni 2017, 

berichten wij u dat de uitvoering van uw toezeggingen wederom stagneert. 

 

Weliswaar is de rijbaan van de Vinkenbek en zijn de parkeerplaatsen daarlangs nu na 4 ½ 

jaar eindelijk aangelegd, maar wordt het vrijelijk gebruik daarvan regelmatig en/of 

per a e t gehi derd door iet i  de parkeerplaatse  eergezette pri é auto s, 
bedrijfsbusjes of een bouwkeet van/voor medewerkers van de aannemer Plegt of diens 

onderaannemers. Zij parkeren regelmatig gewoon langs de rijbaan of op de voetweg, terwijl 

er voldoende parkeervakken vrij zijn op die momenten. 

In een enkel geval is hierop, na contact met hem, adequaat gereageerd door een 

onderaannemer die zijn medewerkers hierop aansprak, waarna de busjes ordentelijk werden 

geparkeerd. 

Plegt zelf echter laat de bouwkeet voor zijn medewerkers gewoon dwars op de nieuw 

aangelegde rijbaan staan in plaats van daarlangs, zodat vrij verkeer rond de lus wordt 

geblokkeerd. 

Nu de beëindiging van de bouw van de eswoningen nog wel een jaartje of twee/drie op zich 

zal laten wachten kan het toch niet zo zijn dat deze blokkering voortduurt? 

 

U zult begrijpen dat wij deze weinig sociale gedragingen onder de vlag van Plegt zo 

onderhand wel zat zijn.  

Misschien wordt die situatie voor de komende tijd verbeterd als u Plegt hierop aanspreekt 

en, bij onvoldoende actie van hem, als u de bouwkeet laat verplaatsen en/of geldende 

verkeerregels laat handhaven tegen overtreders. 

 

In het projectplan Molenbeek zijn 32 parkeerplaatsen opgenomen, voor de bewoners van de 

16 zogenaamde pakhuizen, die geen eigen parkeerplaats bij de woning hebben en voor 

bezoekers, onder andere van de voorheen geplande Molenaarswoning met restauratieve 

bestemming aan de Oldenzaalsestraat en het molenplein. Deze woning met bijzondere 

bestemming is overigens nooit als zodanig gebouwd maar bestaat nu uit 2 huurwoningen die 

in juli 2016 zijn opgeleverd. Overigens zonder dat de oorspronkelijke bestemming, zoals 

genoemd in het projectplan en de besluitvormingsstukken omtrent dit project, door 

tussenkomst van de gemeenteraad is gewijzigd! 

 



De 6 zogenaamde eswoningen zouden volgens de projecttekeningen elk 2 parkeerplaatsen 

op eigen terrein krijgen. Na oplevering van de eerste eswoning blijkt echter dat daar geen 

parkeerplaatsen op eigen terrein zijn aangelegd. Mocht dat bij de eswoningen niet (alsnog) 

gebeuren dan levert dat een oneigenlijke verhoging van de parkeerdruk op voor de 

bewoners van het plan Molenbeek. Dit is alsdan in strijd met het bouwplan en de daaraan 

ten grondslag gelegde overwegingen uwerzijds. 

 

Wat betreft het groenplan voor het project Molenbeek is net voor 1 april j.l. een aantal 

gaten in de beukenhagen rond het molenplein met jonge aanwas opgevuld. De bebossing 

tussen de parkeerplaatsen en langs het voetpad naar de es langs de beek is nog steeds niet 

ter hand genomen. 

Voor de rest is er op dat gebied ook nog helemaal niets ondernomen. Tot op heden is het 

onkruid niet gewied onder de bebossing langs voetwegen, molenplein en tussen 

parkeerplaatsen. Noch is onkruid bestreden tussen de bestratingen van de voetwegen en 

het molenplein. Zelfs overmatig zand op de weg, op de voetwegen en op het molenplein is 

niet verwijderd. 

Evenmin is de wadi voor de huisnummers 28, 30 en 32 aangelegd, zoals die in het 

projectplan is opgenomen. 

 

De ole  als eyecatcher  ij i e ko st a  Oot arsu , zoals in de projectstukken 

genoemd,  komt nog steeds niet uit de verf. Niet enkel omdat de in het projectplan 

genoemde bijzondere banken waarop men kan verblijven op het molenplein in het geheel 

niet zijn geplaatst. Evenmin is aanstraling in het donker verwezenlijkt, zoals blijkens de 

stukken het voornemen was. Maar vooral ook omdat de molen nog steeds niet in werking 

kan worden gesteld vanwege restauratiewerkzaamheden die plaats zouden moeten vinden 

en het feit dat de molenstichting deze molen, zolang deze niet deugdelijk en werkzaam 

wordt opgeleverd, niet in beheer wil nemen. 

Bovendien hangt er nog steeds een afzichtelijk groot reclamedoek van Plegt aan de molen 

waarvoor, naar wij aannemen, geen precario wordt betaald. 

Met andere woorden: het Plan Molenbeek verpauperd al vanaf de oplevering eind 2012, in 

afwijking van de opgehemelde uitlatingen daarover tijdens de besluitvormingsperiode 

binnen de gemeente! 

 

Wat betreft de grondwaterproblematiek werden wij op de hoogte gesteld dat de uitvoering 

hiervan, in weerwil van de door u opgeroepen suggestie daarover, is overgelaten aan Plegt 

en bestratings- en grondwerkbedrijf Timmerhuis. Vooreerst zouden zij gaan overleggen wat 

er zou moeten gebeuren en tegen welke kosten. Laat staan dat er zicht is op wanneer. 

 

Gezien onze ervaring met Plegt als bouwer van onze woningen en woonomgeving hebben 

wij er geen vertrouwen in dat een en ander tot een goed en deugdelijk resultaat leidt.  

In onze ogen zal, náást dat het werk wat hem betreft zo goedkoop mogelijk uitgevoerd moet 

worden, naar onze verwachting enkel het voorkómen van calamiteiten door verhoging van 

het grondwaterpeil opgelost worden door een overstort vanaf een bepaalde hoogte in de 

kruipruimtes naar de beek langs het molenpein.  

Een teken aan de wand is wat dat betreft ook dat Plegt noch Timmerhuis zich met de 

bewoners hebben verstaan over de waterafvoerproblematiek in de afgelopen 4 ½ jaar. 

 



Een aantal woningen zal, zoals uit onze inventarisatie blijkt, een overloop naar de riolering 

moeten krijgen, omdat die naar de ringleiding onder het molenplein niet mogelijk of te 

kostbaar zal blijken. 

Ook de afwatering van hemelwater via de rijbaan van de Vinkenbek naar de wadi bij de 

bushalte aan de Oldenzaalsestraat zal deskundig moeten worden opgelost, alsmede de 

verzakkingen van bestrating en overloopputten langs de Vinkenbek. 

 

Wij verzoeken u daarom met klem om de regie als gemeente zelf ter hand te nemen en het 

een en ander niet over te laten aan Plegt. Dat is ee  ha del ijze als de slager zij  eige  
lees late  keure . En deze slager geniet wat ons betreft geen enkel vertrouwen dat hij een 

ander dan zijn eigen belang zal nastreven. 

 

Ook met een, eindelijk, deugdelijke afwatering van grond- en hemelwater zijn we er echter 

nog niet. 

 

Anders dan het waterschap destijds adviseerde, om het hemelwater van de woningen in het 

plan direct via vaste leidingen af te voeren naar de beek, liet de gemeente zich adviseren 

door een deskundig geacht adviesbureau dat aangaf dat het grond- en hemelwater middels 

overloopputten naar het wegdek en drainageleidingen onder de woningen naar een vijftal 

lavaputten toe moest worden afgevoerd, waarbij overtollig water uit die lavaputten via vaste 

leidingen naar de beek zou worden afgevoerd.  

De afgelopen 4 ½ jaar is er echter nog nooit een druppel water uit die putten via de 

aangelegde leidingen naar de beek gevloeid! Wel zijn hier en daar in het beekdal spontane 

sporen van nattigheid vanuit het woongebied via de walkanten/taluds naar het beekdal toe 

te zien. 

De aangelegde drainageleidingen, rauwelijks in zand en klei ingegraven en niet in 

grindbedden, blijken van begin af aan al dichtgeslibd en niet te functioneren. Waardoor het 

af te voeren water zich verzamelt in de kruipruimten onder de woningen en dus niet op de 

beoogde manier wordt afgevoerd. 

Of het advies ondeugdelijk was of dat Plegt de geadviseerde voorzieningen ondeugdelijk 

heeft uitgevoerd is aan u om te onderzoeken en vast te stellen. In de praktijk deugt het in 

ieder geval van geen kanten. 

 

De woningen met de huisnummers 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20 en 32 hebben volgens de 

bewoners, zelfs in deze lange droge periode, een grondwaterpeil van 10 tot 40 cm in de 

kruipruimtes. 

Huisnummer 2, waar als laagst liggende woning veel overtollig water naartoe vloeit, kan al 

4½ jaar geen normaal gebruik maken van de douche en het toilet op de benedenverdieping, 

doordat het grondwater vermoedelijk de afvoerleidingen in de kruipruimte omhoog duwt 

waardoor geen normale afvloeiing plaatsvindt. Hemelwater van het dak van die woning 

komt via de overloop van de regenpijp op het terras en in de tuin terecht omdat de druk uit 

die pijpen en die van huisnummer 4 naar de overloopput in de voetweg aan de achterzijde 

kennelijk onvoldoende is om het water daar afdoende af te voeren. 

Bovendien bestaat het vermoeden dat het wel aan de achterzijde afgevoerde water in de 

kruipruimtes van de beide woningen aan de Oldenzaalsestraat verdwijnt. 

 



Veel verontrustender is echter het feit dat het grondwater in de kruipruimtes ernstig 

verontreinigd lijkt te zijn, in relatie tot de afval- en bodemstoffen die in dit gebied zijn 

achtergebleven na het opheffen van de houtzagerij en -handel Oude Hengel. 

Het grondwater is over het algemeen goed doorzichtig maar hier en daar ook bruinig, zoals 

doodgeslagen bruin oud bier. Op een enkele plek is het zelfs ondoorzichtig en zwart. 

Ook wat betreft de bodemverontreiniging vragen wij uw aandacht, nu gebleken is dat soms 

op een spa diepte al een vettige grijs/blauw/groene stinkende materie zit.  

In ieder geval niet op een diepte onder de 50 cm zoals bij de sanering van dit gebied als 

vergunningverlenende bepaling is opgenomen, gezien de aanwezige ernstige vervuiling op 

dit terrein zoals die al tijdens de beraadslagingen over dit project bekend waren. 

Ook wat dit betreft kunt u zich de vraag stellen of Plegt wel op deugdelijke wijze de door u 

opgelegde bepalingen daarover heeft uitgevoerd bij het bouwrijp maken van dit gebied en 

het bouwen van de woningen. En op basis van welk onderzoek of welke informatie uwerzijds 

de s ho e gro d erklari g  oor dit proje t is afgege e . 
 

Bewoners maken zich hier uitermate bezorgd om.  

Temeer omdat in de afgelopen 4 ½ jaar en tot op heden onder de bewoners een drietal 

gevallen van kanker is geconstateerd, waarvan tot op heden in 1 geval een bewoonster is 

overleden. 

Terwijl in minstens 3 andere gevallen bij bewoners sprake is van het ontstaan of verergeren 

van ernstige reumatische- en/of andere, daarop gelijkende en/of anderszins moeilijk 

definieerbare, gezondheidsklachten. 

 

Tegen die achtergrond verzoeken wij u met klem om binnen een maand water- en 

grondmonsters te nemen in kruipruimtes en tuinen van de woningen aan de Vinkenbek en 

deze door een onafhankelijk deskundig bureau te laten onderzoeken op gevaarlijke stoffen 

voor de gezondheid van bewoners. 

Bovendien verwachten wij bij het uitkomen van het daarop betrekking hebbende rapport 

hiervan onmiddellijk een afschrift te ontvangen. 

 

Wij verzoeken u ons binnen een week uw standpunt en plan van aanpak mee te delen 

omtrent het vorenstaande.  

Uiteraard zijn wij bereid tot persoonlijk overleg met u hierover.  

 

Uw reactie zien wij tegemoet. 

 

Groet, 

 

A. Duursma 

Vinkenbek 16 

7631 CE Ootmarsum 

Tel. 06 50521417 

 

 

 

 

  


